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Da, în mod categoric, noi 
românii, sîntem o națiune 
cultă. De fapt, nu doar 

simplu cultă, ci doldora de cultură. 
Primul – și cel mai pregnant – exem-
plu ne vine chiar de la clasa politică 
a „țărișoarei“: clasa politică. Deși 
exponenții la vîrf ai acesteia au cele 
mai diverse pregătiri profesionale, 
de la juriști făcuți la universitatea 
din Amărăștii de Sus (județul Dolj, 
ca să nu avem probleme cu comen-
tariile răutăcioase) pînă la mane-
vranți de mașină, cu toții au studii 
aprofundate în Caragiale. Cu toții 
au studiat cu sîrg maxim tipolo-
gia unor Farfuridi, Brînzovenești, 
Dandanachi, Tipătești. Le-au stu-
diat aceste protrete atît de bine 
încît au ajuns să se identifice cu ele. 
La perfecțiune.

De unde și pînă unde această 
concluzie? Este suficient a ne uita 
la ei. Știu, a presta o asemenea 
acțiune cam doare. Doare pentru 
că ne jignește inteligența, bunul 
simț, moralitatea. Conduita cva-
sicomună constă într-o atitudine 
golănească. Evident, dublată 

de o exprimare rudimentară. 
Rudimentară și găunoasă. De 
fraze sforăîtoare, gen Petre Daea, 
actualul ministru al Agriculturii: 
„Declaraţia mea de astăzi nu doreşte 
să consemneze sau să măsoare greşeli 
gramaticale sau acţiuni politice care 
ocupă spaţiul discuţiilor dintre noi şi 
dintre alţii, ci se doreşte a fi o lacrimă 
de respect căzută pe o pagină geo-
grafică de o frumuseţe rară şi aleasă. 
Muntele a fost şi trebuie să rămână 
centura naturală a ţării, izvorul cris-
talin al apelor ce spală şi mângâie 
nu numai mâini şi picioare în trecere 
efemeră prin zonă, ci alimentează fie-
care vas capilar al solului, plantelor, 
animalelor şi oamenilor.“ Iar acesta 
este un exemplu din categoria 
„soft“, fără a da curs unei alunecări 
spre expresii de pe la alți poilitici-
eni prăbușiți pe panta mitocăniei, 
grobianismului.

Adevărul este că, într-o lume 
normală (și morală) asemenea 
indivizi nu s-ar califica pentru dem-
nități publice la vîrf. Grobianismul 
este, cel puțin teoretic, inaccepta-
bil mai ales la cei care s-au cățărat 

în demnități, fie ele locale, fie nați-
onale. Bolovănoșii la minte și la 
vorbe nu au ce căuta în zonele de 
politică și administrație, locală 
ori națională. Locul lor este în cu 
totul și cu totul altă parte. La coada 
lopeții sau a vacii. Desigur, avînd 
opțiunea de a studia – dar la modul 
real – de a deveni consumatori de 
cultură și de a se cizela. Nu peste 
noapte, cumpărînd o diplomă de 
licență, masterat, doctorat, ci în ani 
grei de studii, ca orice om normal.

Acesta ar fi un model ideal. 
Ideal, dar aproape imposibil de 
transpus în realitatea noastră 
românească. Și aceasta pentru că 
grobianismul și incultura lor se 
suprapun, în foarte multe cazuri, 
cu grobianismul și incultura noas-
tră. Empatizăm unii cu alții și, 
pentru că ne recunoaștem în ei 
sau ne complacem în a primi un 
oarece bacșiș de la ei, îi susținem și 
îi votăm.

Adevărul este că, de trei dece-
nii încoace (imediat se împlinesc) 
viața politică (și prin ricoșeu viața 
la vîrf în administrație publică 

locală sau națională), este ocupată, 
în cvasimajoritate, de ființe primi-
tive ca formare și apucături. Mult 
mai apropiate de zona instinctivă, 
animalieră, decît de cea elevată, 
conștientă, coordonată, planificată. 
Mai apropiată de junglă decît de 
civilizație în accepțiunea ei euro-
peană. O civilizație care se traduce 
prin cultură, rafinament al gîndirii 
și strategiei, respectul față de cei de 
lîngă tine. Nu o civilizație înțeleasă 
prin mașini de lux, case în care poți 
parca și ceva tiruri, ceasuri de zeci 
de mii de euro. Și atunci nu trebuie 
să fim păliți de mirare cînd viața 
publică a României este domi-
nată de principiile darwinismului 
social, în care cu cît ești mai primi-
tiv, dar mai puternic, cu atît ajungi 
mai lesne la ciolan. Dar asta nu o 
recunoaștem, pozăm în culți, ne 
lăudăm că școala noastră este mai 
dată naibii decît școala lor. Școala 
noastră românească față de școala 
lor occidentală. Că noi știm care 
este capitala Madagascarului și ei 
nu. Omițînd că ei știu să devină 
oameni. Iar noi nu.

Sîntem o națiune cultă
Cornelius POPA

Bolovănoșii la minte și 
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cumpărînd o diplomă 
de licență, masterat, 

doctorat, ci în ani grei 
de studii, ca orice 

om normal.

Editorial

Maurerstadt
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 Ne-a atras atenția un studiu 
de oportunitate care este în curs 
de avizare pentru elaborarea 
unui PUZ pe un teren de 9.484 
mp pe drumul de Poiană, mai 
exact pe platoul liber de lângă  
Bellevue Residence. Pe acel 
amplasament au dorit și 
comuniștii să instaleze o 
monstruoasă statuie socialistă. 
Care de acolo, de la înălțime, să 
vegheze pe „cei de jos“. Statuia 
nu s-a pus. Dar se pun acum 
cuburi din care alți Ceaușești 
vor admira orașul care stă la 
picioarele lor. O zi, o săptămână 
sau chiar ani.
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Contraeditorial

Șeful gărzii UPU puse apa-
rent cu grijă receptorul în 
furcă, gata însă să-l facă 

țăndări de pereți. „- Și eu, eu ce 
mama naibii fac?” - își spuse prin-
tre dinți, străduindu-se din greu 
să nu adauge și o înjurătură mâr-
lănească ce îi stătea pe buze, gata 
să explodeze și să acopere pentru 
câteva secunde vacarmul ce înso-
țea atmosfera zilnică a Unității 
de Primire Urgențe. Nu mai avu 
timp, pentru că o voce tremu-
rândă lansă o chemare aproape 
disperată: „Domnu’ doctor, au 
mai adus cei de la SMURD un 
pacient gata intubat! Grav și el!“

În esența lui, acesta nu este un 
dialog inventat. Este unul care 
se petrece aproape zilnic. Diferă 
doar medicii, diferă doar topica 
în care se regăsesc aproape ace-
leași cuvinte în propozițiile repe-
tate aproape identic în sensul lor 
absurd, kafkian.

Mulți dintre cititori ar trebui 
să se sperie organic, aflând des-
pre aceste realități cu care Spitalul 
Județean este în conflict deschis. 
Și nu de azi, de ieri... Doar că acum 
s-a ajuns la capătul puterilor, la 
capătul posibilităților umane de a 
mai rezista în fața imposibilului de 
ieri, devenit posibil cotidian.

Cauze? Câteva, despre care 
mi-am permis să îmi fac publice 
opiniile de ceva timp încoace (s-or 
face doi ani, azi-mâine), reunite în 
sintagma pe care am ajuns, în mod 
paradoxal, s-o urăsc: „probleme 
care vor face ca sistemul de spital 
de urgență din Brașov să se prăbu-
șească în curând prin implozie!“

Una dintre ele, și cea mai 
importantă, malignă chiar pentru 
sistem, este fărâmițarea excesivă a 
structurii „spitalelor“ din Brașov, 
în fapt ele fiind organizate în acest 
fel doar pentru că imensa majori-
tate a clădirilor sunt atât de mici, 
încât nu pot permite funcționa-
rea decât a unei specialități. Iată 
de ce avem Spital de Obstetrică 
și Ginecologie, Spital de Boli 
Infecțioase, Spital de Pneumologie, 
Spital de Neurologie, toate sepa-
rate în mod inept, atât profesional, 
cât și administrativ, de structura 
Spitalului Județean de Urgență. 
Care, la rândul lui, cu un număr de 
paturi mult mai mic decât ar fi avut 
dacă ar fi fost monobloc, ar fi putut 
avea în componență o secție ATI 

(sau poate două, sau chiar trei), 
care să nu fi permis să se întâmple 
ceea ce se întâmplă în prezent. Hai 
să ne uităm în jurul nostru la câteva 
exemple: Spitalul Județean Craiova 
are în componență 1518 paturi de 
spitalizare continuă și 65 de paturi 
de ATI care funcționează perma-
nent, la care se adaugă cele 475 ale 
Spitalului Filantropia (toate nechi-
rurgicale!) din care 20 de ATI. 
Spitalul Județean Tg.Mureș, cu 
1200 de paturi, își asigură asistența 
medicală a cazurilor critice prin 
funcționarea permanentă a 52 de 

paturi ATI. Totul pare bine gândit, 
în contextul în care sunt normate 
puțin peste 4 paturi de ATI la suta 
de paturi „normale“.

Ce se întâmplă la Brașov? 
Spitalul a ajuns în prezent, după 
câteva „ciopârțeli“ executate pe 
șest, de-a lungul ultimilor 10 ani, 
la doar 910 paturi, dintre care doar 
30 de ATI. Nu vă bucurați prema-
tur, pentru că, din cele 30 de paturi 
de ATI, doar 20 funcționează în 
regim continuu, pentru urgențe 
(24/24), diferența de 10 fiind uti-
lizate doar dimineața, mai ales ca 

îngrijire postoperatorie, în clădi-
rile Tractorul și Mârzescu, nefiind 
deservite de o gardă cu medic și, 
deci, neputând fi utilizate pentru 
marile sau mai micile urgențe. 
20 de paturi de urgență ATI pen-
tru cele 910 ale spitalului? Asta 
înseamnă 2 paturi de ATI la suta 
de paturi din spital. La jumătate 
față de alții! Iar dacă mai adăugăm 
o altă problemă, care agravează 
această situație de fapt, totul devine 
îngrozitor! E vorba despre realita-
tea că Spitalul de Boli Infecțioase, 
Spitalul de Pneumologie și Spitalul 

de Neurologie, care totalizează 
exact 499 de paturi, nu au în com-
ponență niciun compartiment sau 
secție de ATI. Și chiar dacă nu am 
vrea să ignorăm existența celor 
10 paturi de ATI ale Spitalului de 
Obstetrică și Ginecologie, cu ale 
lui, actualmente, 230 de paturi de 
spitalizare continuă, tot trebuie să 
o facem, pentru că acestea nu pot 
deservi decât cazurile de strictă 
specialitate, cele multidisciplinare 
fiind trimise la Spitalul Județean. 
Continuând în mod nemilos cal-
culele, am ajunge la concluzia că 
brașovenii, ajunși într-o situație 
critică, de limită viață-moarte, au 
la dispoziție doar 1,2 paturi ATI la 
suta de locuri în spitalele existente.

Am păstrat pentru sfârșit o 
ultimă greutate, care face ca măga-
rul să fie doborât de samarul prea 
plin. Unde credeți că sunt trimiși 
pacienții care evoluează cu com-
plicații care „nu intră în preț“ 
din spitalele private, conform 
unui protocol a cărui încheiere 
oferă însuși dreptul de funcțio-
nare al acestora? Exact, ați ghicit! 
Către cele 20 de paturi din huli-
tul Județean, considerat, doar în 
aceste cazuri a fi „superior ca și 
competențe și facilități“ oricăruia 
dintre spitalele private.

Nu vi se face frică? Nu vi se 
zbârlește părul pe antebrațe?

Și asta nu este tot! Vă mai 
mirați că, în ultimul deceniu, din 
colectivul de colegi specialiști în 
Anestezie și Terapie Intensivă, nu 
mai puțin de 5 lucrează în străi-
nătate, din Suedia până în Noua 
Zeelandă, trecând, inevitabil, prin 
Franța? Și cât de mulți alții au uitat 
drumul spre țară odată formați 
prin cele zări?

Aș fi un personaj patologic care 
s-ar umple de penibil, dacă faptul că 
am avut dreptate mi-ar stârni vreo 
măruntă satisfacție. Dar nici nu pot 
să stau pasiv, „privitor ca la teatru“ 
în fața unor evidențe care mai pot fi 
corectate. Încet, greu, în timp.

Dar pentru ca 
situația să se schimbe 
la modul esențial, este 
nevoie să se accepte, 
odată pentru totdeauna, 
că, noi, brașovenii, avem 
nevoie de ceva fără de 
care nu se poate. Nu se 
MAI poate! Vorbesc, din 
nou (și a câta oară, de 
fapt?) de un Nou Spital 
al Brașovului, croit așa 
cum se cuvine, de către 
unii care se pricep, care 
înțeleg, care vor. Și care 
simt, chiar dacă a simți 
înseamnă, în prezent, 
o mare, mult prea mare 
suferință! Că, zău, e 
insuportabil să vezi și 
să știi ca s-a ajuns să se 
stea „la coadă, la Terapie 
Intensivă”...

„- Bună seara, ATI-ul? Sunt șeful gărzii de la Unitatea Primire 
Urgenţe. Tocmai mi-a fost adus un tânăr dintr-un accident de circula-
ţie îngrozitor. Intubat. Ventilat manual. Stare gravă. Vreau să-l trimit 
sus cât mai repede!

- Nu se poate. Nu avem locuri. Toate paturile sunt ocupate!
- Păi, și eu ce fac cu el?
- Nu știu. Trimiteţi-l în altă parte.
- Adică unde „în altă parte“? Așa o ziceţi, de parcă nu am lucra în 

același spital. De parcă n-aţi ști că noi suntem ultima posibilitate din 
judeţ...

- Atunci la București, la Tg. Mureș, unde vreţi. Nu este problema 
mea. Problema mea sunt pacienţii aflaţi deja în Terapie Intensivă. 
Gravi și ei.

- Poate, cu puţină bunăvoinţă, îl alegeţi pe cel mai puţin critic dintre 
ei și îl trimiteţi pe vreo secţie. Hai, că tânărul acesta chiar are șanse!

- Nu se poate, vrei să mă trezesc cu vreo acuzaţie de malpraxis?“

La coadă 
la Terapie 
Intensivă (II)dr. Dan 

GRIGORESCU
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La un moment dat ajungem și 
la discuții despre modul în 
care administrația mai mult 

încurcă mediul de afaceri decât 
îl ajută, să nu mai vorbim des-
pre concurența neloială pe care 
reprezentanții statului le-o fac 
prin firme de casă care obțin auto-
rizații pe repede-înainte și sunt 
abonate permanent la câștigarea 
licitațiilor, în detrimentul afaceri-
lor cinstite.

Toți sunt revoltați, toți au idei 
despre cum ar trebui să se întâm-
ple lucrurile, nimeni nu face însă 
absolut nimic.

Am luat la un moment dat 
inițiativa și am pornit o asocia-
ție cu scopul de a ne strânge toți 
acești nemulțumiți sub o singură 
umbrelă și a milita împreună pen-
tru a îndrepta lucruri și pentru 
a reprezenta un instrument de 
presiune la adresa administrației 

publice. Le-am prezentat tuturor 
ideea, a fost primită foarte bine, 
chiar s-au oferit să subvenționeze 
acțiunile asociației, dar fără să se 
implice în mod direct.

Am renunțat la inițiativă, deza-
măgit de lipsa de implicare a cunoș-
tințelor mele dar am început să 

studiez cauzele acestei stări de fapt.
Fiecare dintre noi avem interese 

și cunoștințe în sectorul public pe 
care nu vrem să le supărăm sau 
să le periclităm, fie ne este frică 
de represaliile sistemului în cazul 
în care am îndrăzni să ne ridicăm 
împotriva sa. Totuși, toți ne dorim 

să facem afaceri într-un mediu mai 
sănătos, bazat pe competitivitate, 
să nu mai fim victime ale abuzu-
rilor autorităților publice și multe 
altele.

Doar atunci când vom învăța să 
renunțăm la interesele mici și vom 
înțelege că adevărate democrație 

este cea participativă vom reuși 
să îndreptăm câteva lucruri în 
mediul de afaceri și în viața noas-
tră. Blazarea și interesele mici nu 
fac casă bună cu progresul.

Până atunci vom fi conduși de 
același sistem și vom fi în continu-
are victime ale abuzurilor.

Blazarea
 Prin prisma activității pe care o prestez zilnic vin în contact cu antreprenori din toate segmentele 
economiei. Majoritatea au dezvoltat afaceri fără a fi avut vreodată contracte cu statul român și toți  
au pornit de la zero

Sorin BÂSCĂ

Pentru cei care de-a lungul timpu-
lui ne-au urmărit scrierile din ziarul 
Gazeta Brașovului, cu siguranță sunt 

familiarizați cu profilul ciclului „Perversa 
imbecilitate a autorităților“. Ei bine de data 
asta nu vom evoca istorioare și nici instanta-
nee din viața și activitatea autorităților care să 
confirme starea de „cro magnon“ a acestora. 
Ca să nu existe dubii, „cro magnon“, „Omul 
de Cro-Magnon“ sau „Homo sapiens fossilis“ 
(în franceză Homme de Cro-Magnon) a fost 
un reprezentant timpuriu al omului primi-
tiv, care a trăit cu 40-12.000 de ani în urmă. 
Numele provine de la peștera Cro-Magnon, 
din Franța, unde în 1868 au fost descoperite 
mai multe schelete de ce prezintă caracteris-
ticile acestui tip de oameni preistorici. Deci 
nu vom evoca instantanee delicioase, de data 
asta avem altceva. De altfel, întrucât ziarul 
- știm sigur - este urmărit asiduu de autori-
tăți, eu cred ca am ajuns să-i convingem și 
pe ei (pe autorități) că ceva nu este în regulă 
acolo la ei, drept pentru care acest articol se 
numește „Mărturisirea: regina probelor“. Au 
mărturisit, „da dom'le, ne-ați convins, așa 
suntem“. Și nu orice autoritate, chiar poliția! 

Bine, mărturisirea nu este verbală este 
vizuală, a se vedea poza în care poliția 

parchează pe locul de handicapați. Ce 
să zic, chiar astăzi o mașină de poli-
tie, pe o străduță laturalnică pe lângă 
La Strada, a pornit sirena, în față o 
mașină de Cluj care chiar nu avea lite-
ralmente  unde să se dea. De o parte 
și de alta mașini parcate. Polițaiul (nu 
avea mai mult de 28 de ani, împreună 
cu o colegă la fel de tânără), foarte 
indignat strigă în stație: „Ia trage tu 
aici pe dreapta, ACUM!“ Păi cum îți 
permiți tu măi țânc imberb să vor-
bești tu așa cu oamenii? Ce senzație 
le-o da uniforma aia și pistolul de la 
brâu, nu știu, dar știu sigur un lucru: 

din comportamentul  rezultat  denotă că au 
nevoie de ajutor de specialitate, periodic! 

O altă instituție care face frecvent abu-
zuri, si despre care Pa Ceanga a scris râuri, 
râuri este ANAF. Am mai spus despre ceea ce 
urmează, dar nu pot să nu mă minunez și să 
nu trag din nou un semnal de alarmă despre 
unul din principalele abuzuri ale finanțelor și 
anume percheziția corporală și percheziția în 
genți și sertare, făcută de inspectorii ANAF. 
Deci nu se poate așa ceva, nu au dreptul sa 
faca percheziții,  de nici un fel. Nici poliția 
nu are dreptul să facă percheziții fără mandat 
judecatoresc, ANAF -ul nici atât. Să nu vă 
impresioneze faptul că sunt însoțiți de jan-

darmi sau poli-
ție locală. Nu 
au voie ! Dar ce 
mai tura -vura, 
au recunoscut 
și s-au compor-
tat ca atare, au 
ocupat locul de 
parcare pentru 
handicapați.

Pa Ceanga

Din ciclul perversa imbecilitate a autorităților

Regina probelor: mărturisirea
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Institutul Național de Statistică a anunțat 
o creștere a PIB, în primul trimestru al 
anului de 5,7 % fața de aceiași perioadă a 

anului trecut. INS prezintă rezultatele reale 
ale economiei. Toate estimările anterioare 
ale BNR, FMI, CE, BERD au fost doar 
aproximări care s-au dovedit mai pesimiste 
decât realitatea.

Creșterea economică s-a simțit în buzu-
narul cetățenilor. În acest trimestru au avut 
loc majorări consistente de pensii și salarii 
și reduceri sau eliminări de taxe și impo-
zite. În același timp, România a avut cea mai 
mică inflație din Uniunea Europeană. Asta 
înseamnă creșterea reală a nivelului de trai 
din România.

Performanța economică a guvernării 
PSD-ALDE este rezultatul aplicării măsuri-
lor promise în campania electorală și incluse 
în programul de guvernare precum majora-
rea salariului minim, creșterea salariilor din 
sănătate, educație și administrație, elimi-
narea celor 102 taxe parafiscale, reducerea 
TVA de la 20% la 19%, reducerea accizelor 
cu 18%-20%, eliminarea impozitului pe con-
strucțiile speciale, eliminarea impozitului pe 
transferul proprietăților cu valoare mai mică 

de 450.000 lei, eliminarea CASS aplicată 
tuturor pensiilor. 

O contribuție majoră la performanța eco-
nomică a țării a avut-o acordarea la timp a 
subvențiilor în agricultură, de peste 2,2 mili-
arde euro – cu peste 750% mai mult decât 
subvențiile agricole acordate în primul tri-
mestru al anului trecut. Creșterea ecoono-
mică va fi susținută și prin programele imple-
mentate în agricultură. Camera Deputaţilor 
a adoptat săptămâna aceasta proiectul de 
Lege pentru aprobarea Programului carne 
de porc din fermele românești, act normativ 
care stabilește cadrul juridic pentru institui-
rea unei scheme de ajutor de stat, astfel încât 
producătorii din sectorul creșterii porcinelor 
să depășească dificultăţile pe care le întâm-
pină. Această subvenţie urmează a se acorda 
prin bugetul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, producătorilor de carne 
de porc, persoane juridice sau persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individuale și 
întreprinderi familiale, și se va implementa 
după primirea deciziei Comisiei Europene 
de acordare a ajutorului de stat. Programul 
carne de porc din fermele românești se des-
fășoară pe perioada 2017 – 2020. Ajutorul 

de stat se va da sub forma unor pachete de 
sprijin, valoarea pentru un pachet fiind echi-
valentul a 10.000 de euro pentru porcii grași 
care se livrează și se clasifică în abatoare 
autorizate. În cadrul Programului carne de 
porc din fermele românești, un producă-
tor poate beneficia de ajutor de stat pentru 
minimum un pachet și maximum 250 de 

pachete de sprijin/an/beneficiar.
Trendul creșterii economice va fi susți-

nut și de măsuri precum Start-up Nation, 
Legea Prevenției sau Fondul Suveran de 
Dezvoltare și Investiții, care vor avea o influ-
ență pozitivă.

Marius DUNCA, 
Președinte PSD Brașov

Creștere economică  
în buzunarul românilor
 România a înregistrat în primul trimestru cea mai mare  
creștere din Uniunea Europeană atât față de trimestrul precedent, 
cât și față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest clasament, 
România este urmată de Polonia (4,1%), Letonia (3,9%)  
și Ungaria (3,7%)

Statistica arată că în 
ultimii 5 ani au fost 
interceptate un număr 
record de persoane, mai 
precis 300.000, în mod 
legal pe baza mandatelor 
de ascultare emise de 
către judecători

Problema care apare în cazul 
acestora este aceea că inter-
ceptările efectuate de insti-

tuțiile statului au la bază LEGEA 
care permite să fie ascultați cetățe-
nii României atunci când: 1) există 
o suspiciune rezonabilă cu privire 
la pregătirea sau săvârșirea unei 
infracțiuni; 2) măsura să fie pro-
porțională cu restrângerea dreptu-
rilor și libertăților fundamentale, 
date fiind particularitățile cauzei, 
importanța informațiilor ori a pro-
belor ce urmează a fi obținute sau 
gravitatea infracțiunii; 3) probele 
nu ar putea fi obținute în alt mod 
sau obținerea lor ar presupune 
dificultăți deosebite ce ar preju-
dicia ancheta ori există un pericol 
pentru siguranța persoanelor sau 

a unor bunuri de valoare (art. 139 
NCPP).

Din lecturarea acestui text de 
lege se poate lesne observa că în 
fapt el este doar o justificare a 
imixtiunii organelor judiciare în 
viața cetățenilor, mai bine spus, 
orice încercare de contracarare a 

acesteia fiind anihilată de aceeași 
LEGE.

Practic în acest mod abuzurile 
statului devin LEGALE.

Dacă raportăm textele de lege, 
care stabilesc condițiile în care se 
pot dispune efectuarea de inter-
ceptări, și realitatea faptică, mai 
precis 300.000 de mandate de 
ascultare, tragem concluzia că 
România este o țară de presupuși 
infractori, care trebuie să fie în 
permanență monitorizați de niște 
organe ale statului, oculte, caracte-
rizate de un exces de precauție.

Se pune întrebarea firească, 
tot mai des întâlnită în ultimul 
timp, dacă celebrul serviciu secret 
TEMPORAR al justiției SIPA 
deține în arhiva sa informații 
secrete care vizează siguranța sta-
tului, desecretizarea lor putând 
provoca o dezordine generală sau 
în arhiva sa se regăsesc informații 
care vizează mai mult cancanul 
vieții personale a unor magistrați 
care în felul acesta pot deveni 
șantajabili, putându-se apela la ei 
atunci când este nevoie de man-
date de interceptare.

Curios este faptul că statutul de 
informații secrete se aplică discre-
ționar, ele fiind catalogate astfel 
doar pentru marea majoritate a 
cetățenilor, inclusiv înalți funcțio-
nari ai statului, pentru alții ele fiind 
informații cu acces liber.

Să fie oare aceste legi, care per-
mit spionarea cetățenilor, doar o 
parte a recuzitei unei puteri oculte 
care devine din ce în ce mai vizi-
bilă în România și care deține con-
trolul asupra instituțiilor decizio-
nale din România?

Dovezi clare în acest sens au 
apărut la alegerile din 2009, când 
reprezentanții unor instituții de 
forță în România au reușit să 
incline balanța alegerilor în favoa-
rea propriului candidat, schim-
bând practic rezultatul acestora. 

Iată cum treptat iese la suprafață 
esența democrației în România, 
șantajul fiind elementul decizional 
în obținerea și menținerea puterii, 
iar nu votul poporului.

În aceste condiții revine 
Parlamentului și nu numai, obliga-
ția de a reașeza România pe prin-
cipii democratice care să nu mai 

permită astfel de abuzuri. Această 
obligație împietează și asupra ima-
ginii țării noastre care, prin rapor-
tare la numarul mare de mandate 
de ascultare, poate fi catalogată o 
țară de infractori, corupți, care au 
nevoie de stăpâni, de oameni puși 
mereu în gardă să prevină infrac-
țiunile, iar nu de instituții demo-
cratice care să coordoneze viața 
cetățenilor.

Am dat citatul din titlu pentru a 
arăta că riscăm să ne întoarcem în 
istorie la perioada de după al doi-
lea război mondial când asemenea 
practici de șantaj, de ascultare per-
manentă, de distrugere a încrede-
rii dintre oamenii au devenit reguli 
de stat, în slujirea aceluiași ideal 
INTERESUL NAȚIONAL! 

Dacă nu vom lua măsurile 
necesare pentru înlăturarea aces-
tor abuzuri riscăm să devenim 
un stat polițienesc, în care prin-
cipala îndeletnicire a instituții-
lor să devină poliția politică, așa 
cum s-a mai întâmplat în istoria 
recentă a țării.

Mihai POPA,
deputat PSD

“Istoria își bate joc de cei care  
nu o cunosc, repetându-se”
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 Râşnovul este oraşul viitorului. 
Nu vă gândiţi la ceva SF. E oraşul 
viitorului pentru mine şi pentru 
dumneavoastră. Este oraşul 
în care am crescut şi în care 
mă simt ca într-o familie, cu 
oamenii cu care mă întâlnesc pe 
stradă. E un oraş normal, pe care 
îl văd normal şi peste 20 de ani. 
Ce înseamnă oraş normal? Ei, de 
aici începem discuţia noastră. 
Normal nu înseamnă banal. 
Normal înseamnă respectul faţă 
de cetăţean, ca acel respect pe 
care îl ai faţă de vecinul tău, sau 
faţă de omul care te-a învăţat 
meserie. Sau poate faţă de cel 
care te plăteşte şi te-a ajutat de 
câte ori ai avut nevoie

Să lași 30 de familii fără apă potabilă, 
atunci când te prezinţi ca oraș bogat, 
cu acces la resurse precum apa de 

izvor, asta nu este normalitate. Vorbesc des-
pre zona Dobrice, deci în centrul orașului, 
legată de bazinul de apă, dar fără a avea acces 
la ea. Lipsește o pompă. De vreun an și jumă-
tate, oameni care se prezintă gospodari, sau 
care pretind că s-au ocupat de firma care gos-
podărește orașul, nu au găsit posibilitatea de 
a monta o pompă. Normalitatea înseamnă să 
rezolvi chiar și problemele unui grup de 30 
de familii, dacă acestea sunt grave.

Am început cu acest exemplu în 
stilul „Aşa nu”  pentru că, am mai 
spus-o la începutul anului, când s-a 
votat bugetul, aceasta este cea mai 
urgentă măsură care trebuie luată 
la Râșnov. Mie nu-mi e teamă că 
m-aş face de râs atunci când spun 
că e o problemă care mă arde, ca 
râşnovean, confortul acelor familii. 

Să mai vorbim despre normalitate. Dacă 
Brașovul începe, potrivit presei locale, să-și 
piardă locuitorii în favoarea localităţilor 
limitrofe, Râșnovul păţește aproape la fel. 
Din Municipiul Brașov pleacă oameni care 
preferă să stea la casă, ori chiar la bloc în 
Cristian, Sânpetru, șamd. Dar merg tot în 
orașul de baștină ca să muncească și să își 
petreacă timpul liber. Râșnovul își păstrează 
locuitorii activi, cu adresa. Muncesc, mulţi, 
în afara orașului, caută distracţia în direcţia 
Brașovului. Nu văd alternative, și nu-i con-
damn. Dar pot face ceva pentru ei. Aș vrea 
să le propun râșnovenilor să aibă un pic mai 
multă mândrie locală, și vreau să îi stimulez 
în acest sens.

Le propun să fie și mai mândri de spor-
tivii de la Cetatea Râșnov, care au avut per-
formanţe în ultima perioadă. Îi felicit pe 
fotbaliști, care au reușit în ultima perioadă 
performanţe care nu mai fuseseră atinse de 
o echipă a orașului. Sunt niște rezultate obţi-
nute prin multă muncă. Nu îi pot uita pe toți 
sportivii care au reușit să obţină rezultate, să 
participe la competiţii din partea Clubului 
în discipline precum rugby, sărituri, lupte, 
schi fond, biatlon, volei, dar și pe majoretele 
din  Râșnov. Acesta este și unul dintre sco-
purile invitației adresate celor doi miniștri 

ai Guvernului Grindeanu, Marius Dunca, 
brașoveanul  de la Tineret și Sport,  și Mircea 
Titus Dobre, de la Turism. Ei sunt cei mai 
potriviți oameni cu care se poate discuta 
la ora actuală despre direcțiile în care văd 
Râșnovul dezvoltat. Despre sportul de masă 
a început să vorbească ministrul Dunca încă 
de când era în campania electorală de la parla-
mentare. Și mă gândeam atunci că mi-aș dori 
un astfel de partener de discuție, când avea 
să fie senator. E mai bine, e chiar ministrul cu 
care voiam să vorbesc și căruia să-i spun des-
pre disponibilitatea Râșnovului de a încerca 
orice în această privință. Vreau să deschidem 
și alte secții, cum ar fi înotul. Știu, este pro-
punerea pe care o veți întâmpina cu cea mai 
multă mirare. Eu vă spun că este posibil, vă 
reamintesc că la Râșnov  a existat un ștrand. 
Trebuie să recuperăm această modalitate de 
relaxare,  și s-o redăm concitadinilor noștri.  
Vreau ca Râșnovul să aibă un centru de rela-
xare care să includă o piscină semi-acoperită.  
Așa se va practica înotul ca sport, așa vor avea 
și turiștii un punct de atracție în plus.

Da, una e să ai certificarea de 
stațiune de interes național și să 
nu faci nimic, alta e să ceri sfaturi 
și să-l întrebi despre finanțări 
guvernamentale chiar pe ministrul 
Turismului. 

Trebuie scos în evidență faptul că 
Râșnovul este nod turistic. Acum este, în 
mare parte, locul pe care îl vizitează turiștii 
cazați în ală parte. De aceea, media de ședere 
în stațiunea noastră este de circa o zi, la 
jumătate față de media județului. Trebuie să 
inversăm tendința, pentru că este o tendință. 
Turiștii trebuie convinși să petreacă aici un 
sejur, pentru că de aici pot ajunge în Brașov, 
Poiana Brașov, sau Bran. Acum vorbim des-
pre pensiuni, hoteluri și restaurante, trebuie 

să vorbim cu adevărat despre industria ospi-
talieră. Turismul se face coordonat, nu hao-
tic. Clădirile trebuie să se încadreze în niște 
norme. Serviciile oferite trebuie să respecte 
anumite standarde. Așa se construiește 
brandul unui oraș. Deocamdată nu avem un 
buget de promovare, și mai e până când veți 
vedea reclame cu Râșnovul, dar trebuie să 
ajungem și acolo peste cel mult 10 ani. Până 
atunci trebuie să muncim împreună la con-
struirea unei imagini bune.

Ce face turistul când vine aici, dacă nu e 
un festival în desfășurare? Vizitează Cetatea, 
Parcul de Dinozauri, iar apoi? Voi purta dis-
cuții cu comunitatea săsească de la Râșnov 
pentru intrarea în parteneriat cu Primăria. 
Reincludem acești cetățeni cu adevărat în 
familia Râșnov. Doar v-am spus că fiecare 
cetățean e important, nu? Includem, în acest 
fel, în rândul obiectivelor turistice de interes, 
Biserica Evanghelică și cimitirul săsesc. E a 
doua fortăreață a orașului, e ca o cetate, care, 
din ce am văzut, stârnește curiozitatea vizi-
tatorilor orașului, care ar vrea să pătrundă și 
acolo, să mai descopere ceva „secrete“. Dar 

păstrăm și ce s-a făcut bun până acum, eve-
nimentele specifice orașului, care reprezintă 
și ele o carte de vizită pentru noi. V-o spun 
în calitatea de organizator al Festivalului 
Zupului.   

Așa vom crea mai multe locuri de 
muncă, prin turism, prin cel făcut 
cu cap, după strategie. Și pentru 
că nu toată lumea poate, sau își 
propune să trăiască din turism, 
mă vpoi ocupa de atragerea unor 
investitori pentru a crea un confort 
financiar cetățenilor orașului. Nu 
vreau ca mai ales tinerii să mai fie 
nevoiți să piardă din timpul prețios 
care ar trebui alocat familiei, cu 
naveta spre locul de muncă.

Râșnovenii mai au nevoie de ceva, de 
a se simți bine în orașul lor. Am gândit un 
complex care să deservească două generații 
complet diferite. Dacă în primă fază vreau să 
avem aici un  Club al pensionarilor care să 
aibă ca loc de întâlnire  una dintre sălile de 
sport pentru perioada weekendului, urmează 
etapa importantă. Identificăm locul pe care 
putem ridica o construcție nouă. Aceasta va 
avea o dublă funcționalitate. O aripă va fi cea 
pentru vârstnici, iar cealaltă va avea încăperi 
puse la dispoziția cluburilor de creativitate 
ale copiilor cu titlu gratuit. Toți râșnovenii 
au auzit de Zumzi, de reușitele celor de aici, 
dar și de perspectivele lor actuale. Trebuie 
sprijiniți, ei și cei care fac eforturi aseamănă-
toare, cu finanțare de la Primărie. 

Am în vedere și reabilitarea Casei de cul-
tură. Ea poate fi introdusă în circuitul turistic 
prin zona de muzeu, cu o expoziție perma-
nentă și cu spațiu pentru cele itinerante. În 
aceeași clădire poate funcționa biblioteca 
orășenească.

Vă propun toate acestea, pentru că le simt 
potrivite. Le-am gândit ca un râșnovean 
normal, care deschide ochii la ce vede în jur. 
Le-am auzit și de la cei cu care mă port din-
totdeauna firesc, când ne întâlnim pe stradă, 
chiar dacă cineva ar crede că nu am cum să-i 
cunosc. Cum să nu-i cunosc? Sunt râșno-
veni de-ai mei. Normali, ca mine. Care vor 
să fie mai bine pentru orașul lor. Care vor un 
primar cu care să poată vorbi pe stradă, nu 
peste un birou.  Să-l vadă la muncă. Așa cum 
ar face un om normal. 

Rămân același, 
Daniel Diaconu
- râșnovean normal

Râșnovul normal

Sunt Daniel Diaconu. Râşnovean. Nu contează 
unde m-am născut (Braşov), nici măcar 

unde am crescut (Râşnov). Altceva mă face 
râşnovean. Faptul că-mi iubesc oraşul. 

Faptul că îmi pasă de ce se întâmplă aici, cu noi. 
Faptul că nu vreau să iau ceva de la el, ci să-l fac 

mai frumos, şi mai puternic.

Să fim responsabili!
Crezul meu este că fiecare om politic are datoria să fie responsabil faţă de 
cetăţeni, faţă de oamenii care își pun speranţa, încrederea și viitorul în el.  
În acest sens, împreună cu întreaga echipă a Partidului Social Democrat 

– Organizaţia Judeţeană Brașov, am decis să susţinem pentru Primăria Râșnov pe 
Daniel Diaconu, candidatul Alianţei Râșnovul Tău formată din PSD, ALDE, PER și 
MSL. Această decizie a fost luată din respect faţă de încrederea pe care râșnovenii 
și-au exprimat-o prin vot, la alegerile locale și parlamentare din 2016. Stimaţi 
râșnoveni, orașul Râșnov vă aparţine. Dumneavoastră aveţi puterea de a decide 
persoana care să vă reprezinte și să muncească pentru dumneavoastră. Aveţi șansa 
de a alege între un om ca fiecare dintre dumneavoastră, un om care vă respectă și 
care își dorește corectitudine, responsabilitate și profesionalism pentru Râșnov, nu 
relaţii de cumetrie care să deservească o persoană sau grup de interese.
Daniel Diaconu este șansa unui viitor mai bun pentru Râșnov și râșnoveni,  este 
omul care vă poate demonstra că fiecare cetăţean contează, că merită încrederea 
dumneavoastră, că va fi responsabil, profesionist și vă va acorda respect! 

Marius Dunca,  
Președinte PSD Brașov
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Pentru piureul de țelină

 300 gr cartof dulce 
 300  gr morcov curățat
 50g unt 
 suc proaspăt de la ½ lămâie
 nucșoară măcinată
 sare

Pentru mușchiulețul de căprioară

 3 muschiuleți de căprioară
 50 gr unt
 Sare, piper, 
 Pătrunjel proaspăt – 1 legătură
 Mărar proaspăt – 1 legătură
 Busuioc proaspăt – 1 legătură (sau 50 gr)
 Pesmet alb 100 gr

Pentru sos de coacăze

 300 g coacăze roșii
 2 linguri zahăr brun
 2 linguri oţet balsamic
 2 linguri sos Worchester
 50 ml coniac
 1 trufă neagră

Metoda de preparare

Pentru piureul de cartofi dulci,  se 
curăță cartofii și morcovul și se taie cuburi. 
Se pun cartofii și morcovul în apă, puțină 
nucșoară măcinată și sare într-o oală potri-
vită și se fierb. Când dă în clocot, reduceți 
focul și fierbeți ușor timp de 15 de minute.

Scurgeți cartofii și morcovul. Lăsați în 
strecurătoare timp de 5 minute, apoi pasați 
într-un blender până se omogenizează, 

folosind un pic de unt.
Se încălzește o tigaie fierbinte, se adaugă 

untul și se încinge până când este de o 
culoare castaniu deschis, apoi scoateți de pe 
foc și amestecați piureul de țelină cu sucul de 
lămâie și untul topit. Se acoperă și se lasă la 
o parte.

Pentru mușchiulețul de căprioară, se 
încălzește cuptorul la 180C.

Se curăță mușchiulețul de grăsime, dacă 
există. Se dă cu sare și foarte puțin piper 
pe ambele părți. Într-o tigaie mare se pune 
untul la topit, se prăjește mușchiulețul timp 
de 2-3 minute pe fiecare parte. Se pune 
mușchiulețul într-o tavă de cuptor și se lasă 
în cuptorul preîncalzit timp de 10 minute. 
Scoateți din cuptor tava și se lasă să se odih-
nească 2 minute. 

Înainte de a se tăia și monta pe farfurie 
se dă prin verdețurile date prin blender cu 
pesmet.

Pentru sos: se pun coacazele roșii și 
zahărul brun într-un vas și se dau în câteva 
clocote, până începe să se îngroașe. Se trec 
într-o sită și se strecoară bine, presând coa-
căzele. Sosul obţinut se pune înapoi în vas, 
se adaugă oţetul balsamic, coniacul, sosul 
Worchester și piper, după gust. Se lasă pe foc 
până capătă consistenţa unui sos.

Pentru a servi, se taie în felii de un deget 
grosime mușchiulețul, se așează pe farfurie. 
Piureul se montează primul sub carne și se 
ornează cu trufa neagră rasă. Se montează 
sosul lângă carne.

Recomandarea somelierului  
de la Crama Gârboiu –  
Bacanta – Barrique Merlot 2009:

Crama Gîrboiu reprezintă noua genera-
ție a vinului din Vrancea. Este o afacere de 
familie înființată în anul 2005, care deține o 
suprafață mare, de aproximativ 200 de hec-
tare în comuna Cotești, o zonă cu o vastă 
tradiție în viticultură. Patrimoniul viticol al 
cramei este format din vițe de vie autohtone 
(Șarbă, Plăvaie, Fetească Regală, Fetească 
Albă, Fetească Neagră) și internaționale 
(Sauvignon Blanc, Riesling Italico, Muscat 
Ottonel, Merlot, Gewurztraminer, Cabernet 
Sauvignon, Pinot Noir).

Din gama Bacanta, a vinurilor pretenți-
oase, face parte acest Merlot sec, învechit 
în baricuri de stejar, un vin elegant – pri-
lej de prestanță și mândrie. Este un vin 
cu aromă intensă de fructe negre, prune 
și vanilie. Corpul este fluid, iar alcoolul 
e bine evidențiat. Gustul este dominat 
de prune și fructe negre supracoapte, iar 
în plan secund apar senzații de ciocolată 
amară, tabac și vanilie. Postgustul este 
mediu, puțin astringent, cu note balsa-
mice și minerale. 

Este un vin bine echilibrat și corpolent, 
cu o bună persistență și taninuri puternic 
pronunțate, pe care vă recomandăm să îl 
serviți la o temperatură de 16-18°C. Vinul 
are nevoie de o decantare de 2 ore și este 
foarte potrivit alături de preparate din vânat 
sau vită.

Mușchiuleț de 
căprioară în mantie  
de verdețuri cu piure 
de cartofi dulci, sos de 
coacăze și trufă neagră

Bacanta Barrique Merlot 
este un vin cu aromă 
intensă de fructe negre, 
prune și vanilie. Este 
un vin bine echilibrat 
și corpolent, cu o bună 
persistență și taninuri 
puternic pronunțate, 
pe care vă recomandăm 
să îl serviți la o 
temperatură de 16-18°C 
alături de preparate din 
vânat sau vită.
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 Anul acesta concursul 
Eurovision a fost câștigat la o 
mare distanță de reprezentantul 
Portugaliei, prezent în concurs 
cu o melodie total atipică pentru 
ceea ce a adunat acest concurs 
în ultimii 25 de ani, cel puțin. 

O melodie molcomă, cântată de un sin-
gur om, pe o scenă pe care singurele 
„adaosuri“ erau luminile difuze arun-

cate undeva deasupra cântărețului. O melodie 
superbă, de suflet, dar o melodie care nu putea 
fi mai departe de zecile și sutele de melodii 
gen Zdringhi – zdringhi, acompaniate de dan-
suri cât mai elaborate și de costumații cât mai 
fistichii, cu care s-a încercat câștigarea acestui 
concurs în ultimul sfert de secol (oare ce căuta 
pe scenă gorila italiană și calul azer?).

Cântecul portughez a câștigat detașat 
atât la punctarea inițială, cea facută de juri-
ile de așa zisi specialiști din fiecare țară, cât 
și la punctarea secundă, cea unde au contat 
voturile ascultătorilor. Și de aici se poate 

desprinde lecția pe care Portugalia ar trebui 
să ne-o dea tuturor.

De ce a primit Salvador Sobral atât de 
multe voturi – de la juriile de specialitate, 

dar și de la ascultători? Pentru că a venit 
cu ceva ce toată lumea aștepta, își dorea să 
audă! Pentru că a fost primul după mulți 
ani care a ieșit din stereotipia muzicii de tip 
„fast food“. Pentru că a adus ceva ce lumea 
a perceput ca fiind mai valoros, mai plin de 
substanță. Pentru că a avut curajul să iasă din 
tiparele generate de cine știe ce „specialiști” 
în marketing, care spuneau că oamenii vor 
„fast food”.

Același tip de spargere a canoanelor ar 
putea fi introdus și în televiziunile românești 
– acele televiziuni care insistă să transmită 
emisiuni cu Capatos, Măruță, și tot felul de 
alte mizerii, pline de barfe, scandal, mahala, 
josnicie și lipsă de caracter. Ni le baga pe gât 
pe motiv că asta face rating, asta vrea „bobo-
rul“. Dar ele, televiziunile, nici măcar nu au 
încercat să vină cu altceva. Dacă ar veni, 
s-ar putea trezi cu aceeași surpriză precum 
Portugalia. Ar putea fi câștigătoare!

Să vedem care televiziune va avea prima 
curajul să treacă la un nou nivel de civilizație!

Șerban ȘOVĂIALĂ

Eurovision și lecția portugheză

„Celebrul“ Godină a anunțat că ar vrea limitatoare de viteză la 
toate trecerile de pietoni. Că preferă urcarea mașinilor făcute praf 
pe elevator! Șoferii, ca și pietonii, preferă treceri amenajate civi-
lizat, SUPRAVEGHEATE atent, acțiuni hotărîte de disciplinare 
a traficului. Mai ales că, în Brașov, limitatoarele nu au contribuit 
spectaculos decît la fărîmarea mașinilor! Și la „procopsirea“ fir-
melor care le realizează. Godină și alții ar trebui să fie trimiși în 
țări civilizate să vadă ce și cum... (E.H.)

P.S. Poate ar trebui consultați și contribuabilii... 

Dacă bazinul de înot e închis ca tot Centrul de agrement Tampa 
se poate face o baie pe terenul de sport. Doar că e cu lacăt și acesta. 
Altfel Brasovul se vede frumos! (E.H.)

 Clădirea este un real pericol public, ar fi trebuit de mult timp să poarte 
bulină roșie. Fundaţiile au cedat și zidurile se desprind, dar cu ocazia 
„cârciumizării“ nu am văzut să se facă nici cea mai firavă consolidare, 
dăcât tencuială aruncată peste crăpăturile de câţiva centimetri grosime 
din structura de rezistenţă. Tare curios sunt cine a făcut expertiza tehnică 
cu ocazia mansardării pentru care s-a dat autorizaţie. Despre respectarea 
specificului zonei istorice, și mai triste vești: panta acoperișului a fost 
dreasă mitocănește, în dispreţ faţă de aspectul istoric, schimbând propor-
ţiile originale, doar-doar să încapă câţiva centimeri de mansardă în plus. 
Deci o mare minciună chiar în titlul proiectului, care zice că mansardarea 
s-ar fi făcut „în volumul existent“. În realitate, s-a mărit podul, recurgân-
du-se la soluţii improvizate hoţește. Un „Așa nu“ perfect, servit chiar în 
Kilometrul Zero al Cronștatului. (G.H.)

La câțiva metri de intrare! Ospătarii vor îmbrăca „rochii“ popești, 
vor servi și vin sfințit și ostii la cafea. Vor fi cabine pentru spovedanie iar 
fumatul și trasul pe nas permise. Inclusiv pentru elevii de la Honterus. 
Căci investiția Bisericii Evanghelice se află și în... curtea școlii!!! Ce con-
tează, bani să iasă! (E.H.)

Biserica Neagră 
își trage cafenea

Țara lui Godină...

La București s-a lansat un concurs pentru cel mai frumos bal-
con și cea mai frumoasă fațadă. Poate ar trebui și Brașovul, care 
în afară de faptul că e o cîrciumă imensă - apropo, șmecherașul 
de GANTZ a anunțat niște norme pentru număr de mese și de 
umbrele ( cînd vor fi) pe care nu le respectă nimeni! - nu oferă mai 
nimic, să încerce ceva. La nivel de inițiativă cetățenească, fiindcă 
dinspre Primărie de la „țeapa“ cu „oraș al magnoliilor“ nu se poate 
întîmpla ceva. (E.H.)

Nici clădirea Arhivelor Statului din Brașov nu a scăpat de „ope-
rele“ graffitienilor „contemporani“. Ar trebui arhivate cu perete 
cu tot, căci starea acestuia ar putea contribui la o datare mai avan-
tajoasă. Pentru atragerea cercetătorilor și turiștilor! (E.H.)

Iată „preocupările“ celor „frumoși și 
tineri“, cei pe care „sistemul“ îi „sprijină“ 
împingîndu-i, ca „argument“ al acce-
derii la putere, într-o zonă a mizeriei 
umane care poate genera, într-un vii-
tor foarte apropiat, efecte devastatoare. 
Nu reproduc alte „opere“ care incită la 
rasism, violență etc., tolerate, se pare, de 
„autoritățile“ care manifestă o inexplica-
bilă pasivitate. (E.H.)

Neinspirați autorii acestui graffiti 
care stă de luni de zile pe o casă de pe 
strada N. Bălcescu din Brașov, în cadrul 
„expoziției“ patronate de municipalitate, 
poliție etc. Seamănă mai mult cu un fer-
par. Acum, e clar: Steagu nu moare dar 
NICI NU TRĂIEȘTE! Este o rușine 
pentru Brașov - și pentru toți îmbogă-
țiții (majoritatea prin „adjudecarea“ 
unor averi făcute din banii publici - să 
nu poată construi și susține o echipă de 
top... Bine că plătim hocheiști de import 
- inclusiv din Harcov - care joacă într-o 
competiție de doi bani, cu cîteva echipe! 
În rest, știm cum se șutesc banii. (E.H.)
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Conform documentației supusă 
dezbaterii publice pe site-ul 
Primăriei Brașov, pe acest teren 

ar urma să se construiască un complex 
de clădiri care vor fi închiriate în regim 
hotelier (peste 200 de camere), iniția-
torul proiectului fiind Maurer Imobiliare. 
Pentru această zonă, Planul Urbanistic 
General al Brașovului prevede construcția 
unor imobile chiar și cu 14 etaje (zona 
M2), respectiv un Procent de Ocupare a 
Terenului (POT) de 60% și un Coeficient 
de Utilizare a Terenului (CUT) de 4,2%, 
pentru o parte din terenul studiat în acest 
caz. Pentru o altă porțiune din aceste 
terne, care se încadrează în subzona L2a 
sunt prevăzute locuințe colective mici, cu 
regim de înălțime P+P+2. 

„Prin prezenta documentație, se pro-
pune ca terenul în suprafață de 9.484 mp, 
care, în momentul de față, este împărțit 
în doua zone: M2 și L2a – conform PUG, 
și în trei zone: ZT, ZAL și ZL1-conform 
PUZ Coasta Vacilor, Warthe II, Colțul 
Putinarilor, să se construiască un complex 
turistic-rezidențial-recreațional, corelând 
indicatorii urbanistici reglementați prin 
documentațiile urbanistice aprobate ante-
rior documentației de față”

Conform declarațiilor dezvoltatorului 
Maurer Imobiliare, citați de un site local, 
„Durata șederii în aceste hoteluri apar-
tament este variată, de la câteva zile la 
luni sau chiar ani. Apartament-hotelurile 
au fost create în destinațiile de vacanță. 
Posibilitatea dezvoltării unei proprietăţi 
cu mai mult de 200 de apartamente va 
însemna mai mulţi oaspeţi cazaţi, mai 

multe conferinţe regionale şi implicit 
o creştere a traficului și a business-ului 
micilor întreprinzători din zona cen-
trului istoric. Este bine ştiut că orice 

oaspete cazat într-un apart-hotel doreşte 
să descopere tradiţiile culinare ale zonei 
vizitate“.

Poate așa ar trebui să fie, dar trebuie 
atras atenția asupra unor neajunsuri.

În primul rând, circulația auto. Prin dez-
voltarea unor noi ansambluri rezidențiale 
ar crește implicit și numărul de autoturisme  
care vor încărca singurul drum de legătură 
între Poiană și oraș. Deja se cunoaște fap-
tul că pe timpul sezonului de iarnă circu-
lația către stațiune este un calvar. Și nu 
sunt rare zilele în care polițiștii de la circu-
lație opresc și restricționează accesul spre 
Poiana Brașov. În plus, pe Drumul Poienii 
se mai construiește, ultimele construcții 
apărute fiinde deja în vecinătatea parcărilor 
de la Belvedere. Asta înseamnă că în ritmul 
actual, în maxim 5 ani pe tot parcursul 
drumului de poiană vom avea case, vile și 
iată, imense complexuri „rezidențiale“. Și la 
toate ajungem pe același drum…

Canalizarea
Adică evacuarea apelor uzate și a celor 

pluviale. Sunt deja de notorietate inundațiile 

provocate de canalizările insuficiente și 
care deja sunt subdimensionate. Cum se va 
rezolva problema? Cum vor fi colectate aces-
tea și în care canal vor fi introduse? Sau nu 
contează, rezolvăm noi, „cei din orașul de 
jos“ dacă ne cumpărăm bărcuțe?

Poziția oficială a Ordinului 
Arhitecților este tranșantă: 

Masivitatea construcţiei propuse va 
afecta iremediabil silueta orașului dată fiind 
poziţionarea și vizibitatea sitului respectiv. 
„Masivitatea propunerii depășește cu mult 
orice construcţie existentă din perime-
trul sitului studiat. Volumul clădirii pro-
puse depășește chiar și gabaritul clădirilor 
emblematice din centrul Brașovului. Prin 
poziţie dominantă de pe coama dealului 
Warthe, clădirea propusă va întrerupe silu-
eta existentă a orașului, caracterizată de 
dealuri și munţi – suprafeţe verzi care con-
turează perspectivele din interiorul orașu-
lui spre periferii și care constituie un aspect 

valoros (identitar) al orașului”
„Parcela generatoare de PUZ se află 

într-o zonă ocupată preponderent cu locu-
inţe individuale; impactul construirii unei 

clădiri de aproximativ 30.000 de metri 
pătraţi desfășuraţi va fi unul negativ prin 
dereglarea structurii urbane constituite 
(va aduce pagube privind calitatea vieţii 
din acele locuinţe, dar și prin devalorizarea 
acestora). Considerăm că proiectul propus 
este inoportun pentru o dezvoltare coe-
rentă a orașului“.

În mod cert vor mai apărea reacții, pro 
sau contra proiectului. În fond, cei care vor 
să dezvolte acest proiect au tot interesul să 
o facă, este vorba despre profit. Cei care se 
vor opune din diferite motive vor avea și ei 
interesele lor. Și mai suntem noi, cei care 
ne lovim zilnic de problemele apărute ca 
urmare a dezvoltării „raționale“ a acestui 
oraș – cozi, ambuteiaje (vezi zona Coresi 
sau Bartolomeu), canalizări insuficiente. Și 
cel mai important – zona verde care începe 
să dispară în spatele unor cuburi de sticlă 
și beton.

Pe acel amplasament au dorit și comuniș-
tii să instaleze o monstruoasă statuie socia-
listă. Care de acolo, de la înălțime, să vegheze 
pe „cei de jos“. Statuia nu s-a pus. Dar se 
pun acum cuburi din care alți Ceaușești vor 
admira orașul care stă la picioarele lor. O zi, o 
săptămână sau chiar ani. 

Acum propunerea proiectului este în 
faza de consultare publică. O să cerem 
și noi spre consultare cele 4 planșe, sau 
poate au mai multe. Și o să verificăm dacă 
pe teren s-a montat panoul care anunță ce 
urmează, de la faza de consultare la faza 
de construcție. Pentru că avem indicii că 
este doar o „consultare cu urechea“.  Sau 
mai bine spus – „după ureche“. Lăutărește, 
că doar așa ne-a obișnuit primăria. 
Oricum vom dezvolta subiectul pentru 
că este interesant. Interesant și cu multe 
pietricele și firimituri. Ca în povestea cu 
Hansel și Gretel. Deci este cu va urma!

Alexandru PETRESCU

Maurerstadt
 Mi-a atras atenția un studiu 
de oportunitate care este 
în curs de avizare pentru 
elaborarea unui PUZ  
pe un teren de 9.484 mp pe 
drumul de Poiană, mai exact  
pe platoul liber de lângă  
Bellevue Residence
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Pădurea. Scurt desfășurător 
al evenimentelor

În 1991, retrocedăm maxim 
un hectar de pădure pentru fie-
care familie ce a deținut o bucată 
din „pădurea națională“ înainte de 
1948. Puzzle-ul a fost îngreunat 
de la bun început de o prevedere 
legală menită a simplifica lucrurile: 
pădurile vor fi retrocedate, de pre-
ferință, pe vechile amplasamente. 
Evident, haosul a început și de aici.

În 1996 apare primul cod silvic 
de după revoluție, cu autoritatea 
unui bunic ce-și mângâie pe creștet 
nepotul (pădurea).

În 2000, un nou val de retro-
cedări: miza crește la 10 hectare 
pentru persoanele fizice, dar retro-
cedăm tot ce a aparținut formelor 
istorice de proprietate colectivă: 
obștile și composesoratele.

În sfârșit, în 2004  
ne hotărâm să mergem  
cu dreptatea până la capăt: 
restitutio in integrum.

Apare piața drepturilor litigi-
oase. Pădurea era deja… varză. Un 
mare proprietar de pădure mi-a 
mărturisit că cel mai mare rău l-au 
făcut chiar legile retrocedării tere-
nurilor și pădurilor. Fără un cadru 
legal de reglementare, dar în virtu-
tea Constituției ce apără și garan-
tează proprietatea privată, fiecare 
fost deținător de pădure, în măsura 
în care avea acte doveditoare, 
putea câștiga în instanță dreptul de 
proprietate.

Autorități regionale cu atribu-
ții de control – Inspectoratele sil-
vice adică – au apărut în 2000, iar 
până în 2005 trecuseră deja prin 
trei reorganizări. Proiectul celei 
de-a patra reorganizări a fluturat 
prin 2012, după alegeri. În 2016 

au crescut și salariile personalu-
lui de control, dar și amenzile pe 
care aceștia le pot da. Prin 2007, 
am explicat unui coleg finlan-
dez întregul proces. I-am dat mai 
multe detalii tehnice. Răspunsul 
lui: „Dacă s-ar fi întâmplat aceleași 
lucruri în Finlanda, finlandezii s-ar 
fi comportat la fel“. Cert este că 
ultimul cod silvic are câteva pre-
vederi „cu fitil“ care, folosite de 
avocați pricepuți, au început să 
creeze situații descrise cel mai bine 
de acele mici panouri ce mai apar 
pe holurile tribunalelor: „Atenție, 
pericol de alunecare“.

Pădurea și himerele 
trecutului

Multe reglementări funcționau 
bine în economia de comandă și 
control. Dar azi nu ajută pe nimeni. 

Recoltele de lemn sunt planificate 
la fiecare zece ani, în funcție de ce 
se va întâmpla în următoarele șase 
decenii. Are sens așa ceva pentru 
micul proprietar de pădure? Oricât 
de precis am măsura acum, pentru 
ceea urmează să se întâmple avem 
doar estimări. Adică, așteptări.

Jumătate din pădurile României 
sunt în proprietate privată, dar sunt 
gestionate ca și cum ar aparține sta-
tutului. Dl Dominic Deneș, inginer 
silvic, atrăgea atenția că „statul este 
nemuritor, pe când omul se bucură 
de viață cam până la 60 ani“.

Silvicultorilor le place să se 
creadă că aparțin unei caste pro-
fesionale. Prin urmare, nu s-au 
străduit prea tare să-și facă ordine 
în ograda proprie și nici să comu-
nice cu restul oamenilor, din afara 
castei. Iar casta a devenit treptat 

„sistem“, dar nu în accepțiunea cea 
mai fericită.

Pădurea – o lumea virtuală. 
Paralelă, chiar.

Pentru a ține totul sub control 
a apărut o mega-aplicație infor-
matică, în care toți introduc date. 
A început să conteze tot mai mult 
ceea ce este online, și mai puțin ce 
este în pădure. Neavând cum să 
verifice multe din datele ce se vehi-
culează, unii silvicultori lansează 
tot felul de teorii ale conspirației.

După mai bine de două dece-
nii de bătut pasul pe loc a apărut, 
în sfârșit, instituția  inventarului 
forestier național. Al cărui prim 
raport place și nu place, în ace-
lași timp. Unii sunt încântați de 
anumite date, ce dau impresia că 
lucrurile nu sunt atât de grave pe 

cât le arată presa. Alții, mai puțini 
la număr, sunt alarmați de alte date, 
ce dau nu doar măsura jafului, ci și 
a incapacității sectorului de a înțe-
lege că lemnul este principala sursă 
de încălzire pentru majoritatea 
localităților din mediul rural.

Peste toate acestea, ca lucrurile să 
fie și mai complicate, planează obli-
gația de conservare a biodiversității 
prin rețeaua siturilor Natura 2000.

Cinci din cele nouă regiuni bio-
geografice ale Europei se regăsesc 
în România. Un concept nou, de 
conviețuire a omului cu speciile 
și habitatele protejate. Concept 
înțeles și aplicat greșit la noi și 
în Republica Cehă. Situri ce tre-
buiau create în baza unei ample 
consultări cu factorii interesați 
au fost desenate pe hartă peste 
noapte, înaintea aderării la UE, în 
baza informațiilor din literatură. 
Iar listele cu activități permise și 
restricții au apărut abia la finele 
anului trecut, o dată cu planurile 
de management, aprobate, în sfâr-
șit, de Ministerul Mediului.

Așa că lista motivelor de con-
flict între proprietari și stat s-a 
îmbogățit din nou.

Ba au apărut și personaje noi în 
piesă. Potențatori de efecte drama-
tice, precum corul din tragediile 
antice. Mă refer la  organizațiile 
neguvernamentale de protecție 
a mediului. Unele chiar își fac în 
mod responsabil datoria, sesi-
zând cu profesionalism doar exce-
sele și situațiile clar în afara legii. 
Dar altele… Doamne-ajută sau 
Doamne-ferește, după caz.

Acestea sunt tușele majore ce 
definesc peisajul forestier, de din-
colo de pădure. În rest, detalii, mai 
mult sau mai puțin relevante, mai 
mult sau mai puțin circumstanțiale.

Marian DRĂGOI

Pădurea, între clișee și adevăr
 Pădurea. „Defrișări. Inundații. Industria lemnului pusă pe butuci. Trei hectare 
de pădure dispar în fiecare oră”.  Tot atâtea clișee, în spatele cărora se ascund 
himerele unui trecut în care toate erau controlate și în bună ordine, o realitate 
fizică mult mai complexă, dar și una virtuală, de-a dreptul periculoasă

De la 1 iunie 2017 se majorează cu 20% 
salariiile brute de bază pentru mai 
mai multe categorii de personal. Sunt 

vizaţi angajaţii din cadrul oficiilor teritoriale 
pentru întreprinderile mici și mijlocii și coo-
peraţie. Numai la Brașov, cei șapte sau opt 
angajaţi sunt plătiţi modest, în ciuda faptului 
că au mult de lucru și vor avea și mai mult. 
Implementarea Programului Start-up Nation 
România, care va începe, din câte știu, din 
luna iunie, va însemna un volum imens de 
muncă în evaluarea planurilor de afaceri 
depuse de cei care solicită finanţare neram-
bursabilă pentru afacerile lor de început. 

Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului, agenţiilor 

judeţene pentru protecţia mediului și gărzi-
lor naţionale de mediu, va beneficia de ase-
menea de creșteri ale veniturilor. Sunt exact 
acei oameni pe care îi așteptăm să meargă 
în controale și să dea amenzi pentru neres-
pectarea legislaţiei în domeniu, cei pe care 
statul, în urmă cu câţiva ani, îi trimitea pe 
teren cu mașini ruginite și fără să le asigure 
prea mult combustibil. Nu în ultimul rând, 
legea îi privește pe cei care lucrează în cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, comisariatelor regionale și 
judeţene pentru protecţia consumatorului. 
Pe aceștia îi cunosc foarte bine, sunt foștii 
mei colegi, cei mai vizibili, poate, în relaţia 
cu cetăţenii, care au de rezolvat noi și noi 

reclamaţii care privesc nerespectarea unor 
drepturi ale consumatorilor.

 Am avut în această săptămână, în plenul Camerei Deputaţilor, 
una dintre cele mai uşoare decizii de luat. Împreună cu colegii 
mei am amendat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.2/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

Am mai făcut dreptate
Prin votul nostru ne arătăm 
respectul faţă de aceşti angajaţi 
ai statului cunoscuţi pentru 
faptul că îşi fac datoria. Ştiu că 
vor apărea destui care să critice 
şi aceste măriri salariale, poate 
că le vor numi populiste, dar nu 
se vor putea pune niciodată în 
locul unui om care munceşte şi 
simte că nu este apreciat, pentru 
că un alt bugetar, cu aceeaşi 
pregătire, este plătit mai bine. 
Iar legea salarizării unitare va 
pune ordine şi în privinţa acestui 
aspect.  Am mai făcut dreptate şi 
vom mai face.

Mihai MOHACI, 
deputat PSD
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Accinte

Unii ca mine curioși din 
fire, au apelat la o formulă 
legală. Am cerut informații 

publice în baza legii 544 – care la 
art. 15 spune:

Accesul mijloacelor de informare 
în masă la informaţiile de interes 
public este garantat.

Activitatea de culegere şi de difu-
zare a informaţiilor de interes public, 
desfăşurată de mijloacele de informare 
în masă, constituie o concretizare a 
dreptului cetăţenilor de a avea acces la 
orice informaţie de interes public.

Acum să vă prezint ce am cerut:
Contractele de asistenţă juri-

dică și reprezentare încheiate în 
perioada 2012-2017 sau lista aces-
tora cu indicarea părţilor contrac-
tante, a onorariului si a obiectului 
contractului.

Actele adiţionale la contractele 
de asistenţă juridică și reprezentare 
menţionate anterior;

Facturile fiscale si chitanţele 
emise de către forma de exercitare 
a profesiei avocaţiale;

Hotărârile prin care au fost 
aprobate contractarea serviciile 
avocaţiale si referatele de necesitate 
ce au stat la baza adoptării acestora, 
inclusiv pentru actele adiţionale 
încheiate ulterior;

Soluţiile pronunţate de către 
instanţele judecătorești în dosarele 
în care a fost asigurată asistenţa 
juridică și reprezentarea prin con-
tractarea servicilor avocaţiale si 
numele avocaţilor care s-au prezen-
tat în faţa instanţelor judecătorești;

Să ne comunicaţi dacă persoane 
din cadrul Primăriei sau Consiliul 
Local care au redactat și/sau 

semnat acte cu privire la contrac-
tele avocaţiale, se află ori s-au aflat 
în relaţii contractuale cu avocaţii a 
căror servicii au fost angajate, cu 
soţii acestora ori cu membrii de 
familie.

Toate aceste informații nu sunt 
incluse în categoria celor exceptate 
de la accesul liber al cetăţenilor, 
motiv pentru care nu există niciun 
impediment legal care ar putea 
limita accesul la acestea.

După două săptămâni a sosit 
și răspunsul celor de la primărie. 
Halucinant, dar îl redau integral. 
Cred că le-a trebuit două săp-
tămâni, timp în care au râs de 
s-au căcat pe ei la gândul că m-au 
prostit. După care s-au spălat pe 
„bucile“ mânjite, sau nu.

Ia să vedem răspunsul:
Potrivit Legii nr.544/2001 pri-

vind liberul acces la informaţiile 
de interes public, solicitaţi copii ale 
unor documente, în conformitate 
cu punctul de vedere al Direcţiei 
Juridice și de Administraţie 
Publică Locală, vă comunicăm 
următoarele:

Potrivit art. 35 alin. (1) din 
Legea nr. 51/1995 rep. pentru 
organizarea și exercitarea profe-
siei de avocat, actele și lucrările 
cu caracter profesional ale avoca-
tului sunt inviolabile și reprezintă 
secret profesional, iar contractul 
de asistenţă juridică aprobat prin 
Hotărârea UNBR nr. 64/2011 
privind adoptarea Statutul profe-
siei de avocat, cu modificările și 
completările ulterioare, are carac-
ter confidenţial, conform clauzei 
speciale obligatorii din modelul 

de contract - anexa IX la Statut, 
în sensul că el nu poate fi adus 
la cunoștinţa terţilor decât cu 
acordul expres al părţilor. Astfel, 
având în vedere că acest contract 
de asistenţă juridică este guvernat 
de principiile speciale din Legea 
nr. 51/1995 rep., precum și faptul 
că include în cuprinsul său infor-
maţii legate de cauza încredinţată 
avocatului și de obiectul activită-
ţii acestuia convenit de părţi, opi-
năm că nu se regăsește în categoria 
informaţiei de interes public, așa 
cum este definită de art. 2 lit. b din 
Legea nr. 544/2001.

Hotărârile Consiliului Local 
prin care au fost aprobate contrac-
tarea serviciilor avocaţiale sunt 
publice, ele aflându-se afișate pe 
site-ul instituţiei noastre.

În ce privește soluţiile pronun-
ţate de către instanţe, precizăm că 
dosarele și registrele instanţei pri-
vitoare la activitatea de judecată 
sunt publice și pot fi consultate 
de orice persoană solicitantă care 

justifică un interes legitim, precum 
și de ziariștii acreditaţi în baza legii.

În ce privește punctul 6, din 
adresa petentului, precizăm că 
datele pe care le deţinem fac refe-
rire numai la raporturile existente 
între instituţia noastră și respecti-
vele case de avocatură sau avocaţi, 
astfel că nu avem cunoștinţă dacă 
există raporturi juridice de natura 
celor sugerate de dumneavoastră.

Acum să trag concluziile!

Contractele de asistenţă juri-
dică și reprezentare încheiate cu 
primăria sau consiliul local sunt 
PUBLICE, mai ales că sunt ono-
rate cu BANI PUBLICI!

Hotărârile de care spuneți că 
sunt publice pe site-ul vostru de 
fapt nu prea sunt. Și oricum, legea 
spune că trebuie să mi le furnizați!

Știu că și hotărârile instanțe-
lor sunt publice, dar ținând cont 
de faptul că ne interesează anume 
decizii care privesc anumite cazuri 
în care este implicată primăria ca 

instituție, este de datoria voastră 
să oferiți informațiile. La fel ca în 
cazul în care primăria a pierdut 
milioane de euro în speța cu tere-
nul de la grădina zoologică!

Cea mai importantă concluzie! 
Răspunsul este pueril și încercați 
să acoperiți un mare rahat cu miros 
de fonduri publice făcute cadou. 
Ce am cerut este perfect legal și 
orice instanță îmi va da dreptate. 
Instant. Mai ales că noi am cerut 
datele official, să putem confrunta 
cu ce avem deja până acum. Și pen-
tru a putea face anumite legături 
pe care să le prezentăm cititorilor. 
Și vom face acest lucru, cu sau fără 
voia voastră.

Că tot vorbeam de obiceiuri 
importate de la americani. Umblă și 
pe la noi unii mascați, dar de obicei 
bat la porți dimineața devreme. De 
obicei încep la ora 6. Și la colindat 
folosesc o frază omologată de noi 
la Gazetă: „Ne dați sau ne luăm?“ 
Oricum, și noi și ei ne vom lua!

Alexandru PETRESCU

Ne dați sau ne luăm?
 Știți obiceiul acela cu „ne dați ori nu ne dați?” Ăla 
care se practică în seara aia când oamenii umblă 
mascați pe la ușile vecinilor. Bine, asta în America, 
de unde a fost importat și la noi. Sub diferite forme, 
adaptate nevoilor

Numai cine nu a avut de scos 
un act, sau de depus un act, 
sau de cerut o situație sau de 

„ceva“, „orice“, de la Direcția Fiscală 
Locală Brașov (impozite, taxe locale 
etc...), mă va putea contrazice sau 
va avea o opinie contrară, dar să nu 
îndrăznească. Să nu-l împingă necu-
ratul să mă contrazică,  pentru că am 
să-l blestem - cu lumânări și anafură 
- să aibă parte și nevoie de Direcția 
Fiscală Brașov,  de trei ori pe săptă-
mână, și atunci vede el!  În maxim o 
lună e internat la Săpoca. Între noi fie 
spus, de-acolo parcă au scăpat cei care 
au organizat și conduc aceasta institu-
ție! Pentru cei care nu știu, Direcția 
Fiscală Locală Brașov este institu-
ția care este răspunzătoare pentru 
impozitele și taxele locale și pentru 
diferite certificate, de atestare fiscală, 
de venituri, de bază de calcul pentru 

impozitare, etc. Am avut și eu nevoie 
de un „ceva“ de la Direcția Fiscală 
Locală Brașov și m-am înfiorat.  M-am 
infiorat nu pentru faptul că trebuia să 
stau la două cozi - pentru aproape 
nimic - într-o căldură coclită, o aglo-
merație ca în autobuz și o duhoare 
insuportabilă si încă nu a venit vara! 
Asta nu, asta a contat foarte puțin, 
pentur că oricum m-am jucat Star 
Wars pe telefon. Ceea ce m-a înfiorat 
a fost resemnarea pe care majoritatea 
oamenilor o afișau, depresia din ochii 
lor, obediența plină de speranță, spe-
ranță retezată în momentul în care 
luau contact cu domnia sa funcționa-
rul public! Mai rău ca asta, m-a șocat 
agresivitatea latentă a angajaților 
statului începând cu portarul (gardi-
anul public) și terminând cu funcți-
onarele de la birouri. M-a înfiorat și 
m-a scârbit aroganța și autoritarismul 

grobian al funcționarului public, a 
cărui întreagă existență se învârte în 
jurul falselor valori date de „proce-
duri“, „hotărâri“, „tipizate“, „norme 
metodologice“ acestea ținându-i loc 
de conștiință, de cultură generală și 
de sistem de valori. Ceea ce se întâm-
plă acolo m-a făcut să mă gândesc la 
absurdul lui Kafka, la utopiile lui Ray 
Bradbury și la semnalele de alarmă 
trase de Graham Hanckoc în ceea ce 
privește atacurile asupra conștiinței 
și conștientei umane,  în lucrarea sa 
„Război asupra conștiinței“. Mi-am 
dat seama - cu amărăciune - că cei trei 
sunt niște vizionari și anume printre 
noi sunt din ce în ce mai multe  per-
sonaje lipsite de orice scânteie divină,  
de orice inițiativă ca niște roboți cu 
un traseu clar stabilit de un program, 
niște oameni cu suflet palid, care se 
învârt într-o utopie penibilă a falselor 

valori, într-un scenariu absurd unde se 
poate merge până acolo ca un bătrân 
să fie pus să mai scrie odată cererea 
pentru ca o împădurise iar polițistul 
local sau gardian public, ce-o fi, să facă 
o cădere de calciu de indignare civică 
întrucât un tânăr și-a pus rucsacul pe 
capacul de sus a bancomatului din 
interiorul instituției în condițiile în 
care înăuntru este o singură masă și 
un singur scaun pentru completarea 
cererilor iar fluxul de persoane este de 
sute de indivizi!

În altă ordine de idei nu există nici 
măcar un birou de îndrumare și de 
informare, motiv pentru care oame-
nii de multe ori completează cererile 
pe loc la ghișeu provocându-se ast-
fel indignarea celor prezenți și cozi 
interminabile. Ei bine toate aces-
tea se întâmplă în Brașov pe strada 
Dorobanților.

„Pe Dorobanților“ și sila lui Accinte
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EGALITATE la... IMPOZITUL 
PE GOSPODĂRIE!

 Multă confuzie a creat în 
opinia publică proiectul legii 
impozitării gospodăriilor. 
Guvernul nu s-a priceput să 
explice bine ce e cu acest nou 
soi de impozit și nici care e 
utilitatea lui.

Iată că noi vă lămurim cum stă treaba cu 
acest misterios impozit pe gospodărie.

Deci, treaba stă cam așa: dacă tu ai 
o căsuță din chirpici și eu o vila cât Casa 
Poporului, astea nu intra la impozitul pe 
gospodărie, că n-aduc profit.

Tu însă ai o găină, eu am un pitbull. Sau 
zece pitbulli, n-are a face. Tu vei plăti impo-
zit 10 % din venitul pe care ți-l aduce găina. 
Eu nu plătesc nimic, căci pitbull-ul nu face 
ouă. Dacă într-un an de zile găina ta face 
300 de ouă, 30 de ouă trebuie sa le dai sta-
tului de fiecare găină pe care o ai în ogradă. 
Să calculăm: 30 ouă x 5 lei/buc = 150 lei pe 
an de găină impozit.

Tu ai un porc, eu am o pisică birmaneză. 
Un porc de tăiat la Ignat face cam 1 500 lei 
cel puțin. Deci mai ai de dat încă 150 lei/an 

statului. Eu n-am de dat nimic, căci pisica 
birmaneză nu se taie de Ignat. Și pitbullii și 
pisicile birmaneze îmi provoacă cheltuieli 
de întreținere, așa ca voi primi bani de la stat 
din cheltuielile deductibile.

Tu ai o gradină în care cultivi diverse 
legume. La 20 de ari obții un venit aproxi-
mativ de 7 000 lei/an. 700 lei trebuie sa-i 
plătești impozit pe gospodărie. Eu nu tre-
buie să plătesc nimic, căci în grădina mea nu 

cultiv decât un teren de tenis. Care nu-mi 
aduce profit, ci cheltuieli. Mai am de primit 
bani și pentru terenul de tenis.

Dacă pe lângă toate bogățiile tale de 
până acum mai ai și-o vacă, ai pus-o! Ea dă 
în medie 7 litri de lapte pe zi. Să socotim 
iarăși: 7 litri x 5 lei = 35 lei venit pe zi. 35 lei 
x 300 zile = 10 500 lei/an. De aici vei mai 
plăti statului încă 1 050 lei anual.

Eu nu am vacă, doar o piscină. Piscina 
nu-mi aduce profit, doar cheltuieli. Mai pri-
mesc bani de la stat și pentru piscina mea…

La final, să facem totalul: dragă gospo-
darule, ai de dat 150 lei statului de fiecare 
găină, încă 150 de lei de porc, 700 de lei de 
grădină și 1050 de vacă în fiecare an. Cu 
totul face 2 050 lei pe an impozit de gospo-
dărie medie. Cam tot pe atâta am de primit 
și eu de la stat din cheltuieli deductibile.

Te-ai lămurit, dragă gospodarule, 
cum stă treaba cu impozitul pe 
gospodărie? Ai priceput utilitatea 
lui? De unde să-mi plăteasca mie 
statul cheltuielile deductibile, 
dacă nu din impozitul tău pe 
gospodarie?

Eduard HUIDAN

Între căsuța de chirpici 
și viloiul de neam prost
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Până acum, au ajuns la 
Corona, Eliza Buceschi, 
Bianca Tiron și Timea Tătar, 

de la Dunărea Brăila, și Teodora 
Bloj, de la HC Zalău. Președintele 
ASC Corona Brașov, Liviu 
Dragomir, a precizat că încă două 
jucătoare au mai semnat cu echipa 
brașoveană: Cynthia Tomescu și 
Andreea Chirichuță. În plus, în 
vederile clubului brașovean sunt 
și alte handbaliste, una dintre ele 
fiind Oana Chirilă, de la Bistrița, 
cu care discuțiile sunt avansate. 
Alături de noul antrenor și de jucă-
toarele proaspăt transferate, a fost 
prezentat și noul director sportiv la 
secția de handbal, Cosmin Sălăjan, 
fost la Universitatea Cluj. 

Altă noutate, pregătită 
de oficialii secției de 
handbal de la Corona, va 
fi înscrierea unei echipe 
în Divizia A, eșalonul doi 
al handbalului feminin 
românesc, la care vor 
evolua tinerele handbaliste 
ale clubului brașovean 
și alte jucătoate din lotul 
echipei mari. Antrenor 
la această echipă de liga 
a doua va fi antrenorul 
secund al echipei mari, o 
persoană care a mai lucrat 
cu Buceschi 

Liviu Dragomir, președinte 
club Corona: „Suntem la începu-
tul unui nou proiect pe care am 
început să îl construim din toamna 
anului trecut și pe care îl dorim cât 
mai fezabil, cu rezultate care să ne 
permită să ajungem la medalii. În 
doi trei ani, noi ne-am propus să 

câștigăm Liga Naţională de hand-
bal și să avem o echipă recunos-
cută în Europa. Proiectul pe care 
îl avem în acest moment este unul 
ambiţions. Venim după un an în 
care s-au schimbat generaţiile, am 
întinerit echipa foarte mult. Toate 
jucătoarele care au venit și vor veni 
sunt jucătoare de echipă naţională, 
antrenorul Buceschi este și el fost 
antrenor al lotului naţonal, antre-
nor cu rezultate, așa că sunt con-
vins că vom face la Brașov o echipă 
de care lumea să fie mândră. Vrem 
să-i aducem din nou pe fani în 
tribună, într-un număr mai mare 
și sunt convins că vom avea susţi-
nerea foarte bună din partea lor. 
Comunitatea brașoveană aștepta 
de mult rezultate bune, mai ales pe 
plan internaţional. Sunt convins că 
echipa pe care am conturat-o acum 
va reușit să facă acest lucru“.

Ioan Preda, președinte secţie 
handbal: ,,Începem un nou ciclu 
cu această echipă de handbal, dar 
în primul rând vreau să le mulţu-
mesc jucătoarelor, antrenorilor și 
celor din staff-ul tehnic, care au au 
făcut parte din proiectul anterior. 
O parte dintre ele au plecat la alte 
echipe și le dorim mult succes, iar 
altele s-au retras din activitate. Cele 
care rămân, împreună cu jucătoa-
rele noi, vor porni la acest proiect 
ambiţios pe care ni-l dorim pe o 
perioadă de 4-5 ani consecutiv cu 
rezultate foarte bune. Am transfe-
rat jucătoare bune astfel că, indife-
rent de cine va fi în teren, vom avea 
și o bancă valoroasă. Lotul nu este 
definitivat, ci va mai fi întărit cu 2-3 
jucătoare sau câte sunt necesare, 
pentru a face faţă competiţiilor. 

Vom participa la toate competiţi-
ile la care putem participa, inclusiv 
cupele europene dacă va fi cazul, și 
după cum am spus de fiecare dată, 
le vom respecta ca atare și suntem 
convinși că vor apărea și rezulta-
tele. Mă bucur că ne-am întărit și 
cu un director sportiv care sperăm 
să fie un liant între conducrea teh-
nică și conducerea administrativă. 
El vine de la Cluj, are experienţă 
și suntem convinși că se va adapta 
foarte ușor la noua echipă”. 

Costică Buceschi,  
antrenor principal: 

„Anul trecut am semnat pre-
lungirea la Brăila în aceeași zi, iar 
în acest an, tot azi, de ziua mea 
de naștere, sunt prezentat oficial 
la Brașov. Va începe un nou ciclu 
și sperăm ca rezultatele să fie mai 
bune decât până acum, de aceea 
am adus și jucătoarele pe care aveţi 
azi în faţa dumneavoastră, care 
sunt jucătoare de echipă naţională 
sau jucătoare cu o evoluţie foarte 
bună în Liga Naţională în sezonul 
care s-a încheiat. Avem și o jucă-
toare medaliată printre noi azi, pe 

Teodora Bloj, ceea ce înseamnă 
că nivelul performanţei poate fi 
unul ridicat. Vor mai apărea jucă-
toare pe parcurs va fi Cynthia 
Tomescu, care este și ea în vederile 
echipei naţionale, la fel și Andreea 
Chiricuţă care este o jucătoare 
din lotul naţional. Vom încerca să 
aducem și alte jucătoare cu experi-
enţă, care au jucat la un nivel foarte 
înalt sau care știu ce înseamnă per-
formanţa și în funcţie de ce se va 
întâmpla în campionat, în sezonul 
viitor- pentru că s-ar putea să se 
revină la sistemul cu plă-off și plă-
out, vom încerca să facem ca numă-
rul de jucătoare din lor să fie la 14 
– 16 senioare. Lângă ele, la Corona 
se află și un grup de junioare foarte 
bune, care vor face pasul la seni-
oare și sperăm ca unele dintre ele, 
pe parcurs să intre în echipa mare. 
Trebuie să avem răbdare, și noi 
cu ele și ele cu noi, să aveţi și voi 
răbdare, pentru că nu vom putea, 
chiar din prima săptmână să facem 
lucruri extraodinare. Lucrul ăsta se 
va întâmpla dacă vom avea liniște 
și continuitate. Am un contract 
pe 2 ani și eu și jucătoarele de aici, 

și vom încerca să facem această 
mașină de handbal să meargă. Vom 
vedea ce trebuie făcut și din punct 
de vedere al jucătoarelor, pentru 
că îmi doresc ca în fiecare an să fac 
mai mult, și eu și jucătoarele să ne 
autodepășim. Sunt mulţumit de 
ceea ce au făcut alţii înaintea noas-
tră aici, sunt oameni care au adus 
medalii la Brașov și pe mine lucrul 
ăsta mă stimulează să ajung și eu la 
nivelul lor și să încercăm ca într-un 
an doi să punem probleme CSM-
ului în camionat și să ajungem, în 
cupele europene, unde să fim o 
echipă competitivă și să aducem 
cât mai multă faimă orașului“.

Eliza Buceschi : 

„Sunt optimistă și încrezătoare 
în ceea ce privește perioada pe care 
o voi petrece la Brașov. Eu am mai 
avut, de altfel, o intenţie de a veni 
aici în urmă cu mult timp și mi-a 
plăcut mereu ideea. Am urmărit 
meciurile echipei de pe vremea 
când se numea Rulmentul și câș-
tiga cupe europene. Sunt foarte 
bucuroasă că am venit aici și sper și 
cred că rezultatele vor veni“. 

Se dorește titlul la Brașov
 Eveniment de mare însemnătate, care poate 
relansa handbalul feminin brașovean: noul 
antrenor al echipei Corona, Costică Buceschi, a 
fost prezentat săptămâna aceasta oficial, alături de 
handbalistele care au ajuns până acum la Brașov, 
jucătoare de echipă națională! 

Marți a avut loc adunarea gene-
rală de alegeri la Clubul 
Olimpic Brașov. Cu acest 

prilej, prof. univ dr. Carmen Barna a 
devenit noul președinte al Clubului, pre-
luând ștafeta de la prof. Teodor Verdeș. 
Ca vicepreședinți au fost aleși prog. 
Gheorghe Nistor, prof Liviu Ceaușu, 
prof. Eugen Moga, în timp ce prof. Aurel 
Petrașcu este noul secretar. Membri 
sunt: Valentin Bârjac, Daniela Marin 
și Marius Stroie, iar membri supleanți, 
Ioana Mitrofan, Ion Nan, Marcel Roșca. 

Noua conducere are de rezolvat în 
această legislatură probleme importante 
ale Clubului Olimpic, cele mai impor-
tante fiind dobândirea unui sediu în 
care să-și desfășoare activitatea și găsirea 

unui sediu pentru Muzeul Sportului 
Transilvănean, evacuat în urmă cu mulți 
ani de la Baza Olimpia!

Mai mult, Clubul Olimpic și-a pro-
pus atragerea tinerilor pentru a practica 
sportul și de a aduce și aplica principiile 
olimpismului și, implicit, educația olim-
pică, în realitatea zilei de astăzi. În acest 
sens, misiunea Clubului Olimpic Brașov 
este promovarea în rândul tinerei gene-
rații, a comunității locale, a unui com-
portament demn, pașnic, de fair-play. 
Membrii Clubului Olimpic Brașov și-au 
propus organizarea unor activități infor-
mative în școlile și liceele brașovene dar 
și dezbateri și și schimburi de experiență 
cu organizații similare și specialiști în 
domeniu.

Pagină realizată de Dorin DUȘA

Predare de ștafetă 
la Clubul Olimpic

Cupa României la 
scrabble, la Brașov!

În perioada 19 – 21 mai 2017, Brașovul va fi 
gazda Cupei României la Scrabble, o com-
petiție open, adresată tuturor persoanelor 

care cunosc regulile acestui joc și la care vor 
participa jucători din toată țara. Turneul se va 
desfășura la Hotel Astra (str. Panselelor nr. 2), 
în organizarea C.S. Locomotiva București și 
Funsports Brașov. „Iată că am ajuns la ediţia 
jubiliară nr. 31 a Cupei României la scrabble, 
populara competiţie care s-a organizat pentru 
prima oară în 1987 - la acea dată purta denu-
mirea de Cupa Campionilor. Să nu uităm și 
caracteristica inedită a duplicatului top, care 
se joacă numai la Cupă.  Un alt fapt, nu lipsit 
de importanţă, este că este o competiţie des-
chisă tuturor, o competiţie care an de an s-a 
desfășurat în numeroase localităţi din țară. Iar 
anul acesta, Brașovul este o gazdă care întot-
deauna a oferit peisajul montan mirific dar și 

căldura sufletească a organizatorilor, care au 
primit cu braţele deschise acest joc al inteli-
genţei. Suntem convinși că și pe viitor Cupa 
României va oferi un cadru atractiv pentru toţi 
cei ce își vor încerca puterile pe tărâmul minu-
nat al dulcelui nostru grai românesc“, afirmă 
Dan Laurențiu Sandu, președintele Federației 
Române de Scrabble.

De-a lungul timpului doar 11 dintre jucători 
au intrat în posesia râvnitului trofeu – Cupa 
României, cei mai titraţi fiind Dan Laurenţiu 
Sandu (8 victorii) și Alexandru Lăcătîș (7 victo-
rii), coincidenţa făcând ca și la ora actuală ei fiind 
cei care se bat pentru supremaţie și în campionat.

Programul competiției debutează vineri cu 
turneul de partide libere, continuă sâmbătă cu 
probele de duplicat clasic, compunere – inte-
gral parțial și duplicat completiv și se încheie 
duminică cu proba de duplicat top. 


